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1- Da alteração:  
 

Fica alterado o item “5.1.1” letras  “d” e “h”, do referido edital e fica designada 
nova data de abertura, conforme abaixo discriminado. 

 
Onde lê-se: 
 
5.1.1. No envelope da proposta ainda deverá conter: 
 
d) Declaração de que a empresa transformadora tem assistência técnica num raio de 
200 km da sede do Município dentro do Estado do RS e Declaração de garantia da 
transformadora do veículo em ambulância e equipamentos de 12 meses, estas com 
firma do outorgante reconhecida, (para a cotação do item 01); 
 
Leia-se: 
 
5.1.1 No envelope da proposta ainda deverá conter: 
 
d) Declaração de que a empresa transformadora tem assistência técnica num raio 
de 200 km da sede do Município e Declaração de garantia da transformadora do 
veículo em ambulância e equipamentos de 12 meses, estas com firma do 
outorgante reconhecida, (para a cotação do item 01); 
 
Onde lê-se: 
 
5.1.1 No envelope da proposta ainda deverá conter: 
 
h) Declaração de garantia do fabricante do veículo de 12 meses, sem limite de 
quilometragem e que possua assistência técnica própria com mecânicos treinados e 
assistência 24 horas, num raio de 100 km da sede do município, esta com a firma do 
outorgante reconhecida, (para cotação dos itens 01 e 02); 
 
Leia-se: 
 
5.1.1 No envelope da proposta ainda deverá conter: 
 
h) Declaração de garantia do fabricante do veículo de 12 meses, sem limite de 
quilometragem e que possua assistência técnica própria com mecânicos treinados e 
assistência 24 horas, num raio de 200 km da sede do Município, esta com a firma 
do outorgante reconhecida, (para cotação dos itens 01 e 02); 
 



2 – Data de abertura: 
 
Fica designado a data de abertura das propostas e credenciamento para o dia 

17 de setembro de 2014 às 08:30hs.  
 
 
 
3 - As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 03 de setembro de 2014. 
        
 
 

Ironi José Sebben 
Prefeito Municipal 

 
      
 
 
 
Assessor Jurídico 


